
Повідомлення споживачам КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» - тарифи не зміняться 

 Протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан 

буде припинено або скасовано, забороняється підвищення для всіх категорій споживачів тарифів на 

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання теплової 

енергії та постачання гарячої води, згідно Закону України «Про особливості регулювання відносин 

на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого 

відновлення їх функціонування» від 29.07.2022 № 2479-IX (Далі: Закон 2479). 

 Законом 2479 передбачено, що збитки які будуть виникати у КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» від діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової 

енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води будуть 

відшкодовуватися з Державного бюджету України. Для забезпечення відшкодування цих збитків 

підприємство повинно подати до міської ради розрахунки економічно обґрунтованих тарифів.  

 На виконання наказу Міністерства економіки регіонального розвитку, будівництва та житлово 

– комунального господарства України №130 від 05.06.2018р. КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 

зобов’язане повідомити споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з 

обґрунтуванням такої необхідності.  

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» подало до міської ради розрахунків тарифів на теплову 

енергію (її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання теплової енергії та 

постачання гарячої води. 

Загальний розмір планових тарифів на послуги поданих до органу, уповноваженого їх 

встановлювати, відсоток відшкодування затвердженим тарифом собівартості, планованого 

економічно обґрунтованого тарифу, дата, коли тариф востаннє переглядався наведено у додатку 1. 

Структури планових тарифів наведені у додатках 2-20. 

Відповідно до вимог пункту 11 Постанови КМУ від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення 

єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» - з метою забезпечення 

відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з виробництвом, 

транспортуванням та постачанням теплової енергії, та відповідно наданням послуг з постачання 

теплової енергії та постачання гарячої води, перегляд тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води та їх 

структури здійснюється уповноваженим органом кожного року (до початку опалювального періоду) 

за заявою ліцензіата (суб’єкта господарювання). 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» було повністю перераховано тарифи  на теплову енергію 

(її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання теплової енергії та 

постачання гарячої води. 

Необхідність повного перегляду тарифів обумовлена: 

- Зміною річного плату виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, що 

був затверджений рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 01.09.2022 

№1797; 

- Зростанням вартості паливно-мастильних матеріалів; 

- Зростанням вартості електричної енергії; 

- Збільшенням мінімальних гарантій в оплаті праці для визначення посадових окладів та 

тарифних ставок працівників підприємства; 

- Інфляційними процесами; 

- Змінами в структурі основних засобів підприємства. 

Зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються на протязі 

7 календарних днів з дня опублікування матеріалів на сайті https://vmte.vn.ua/, у письмовому та/або 

електронному вигляді за адресою: КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», 21100, м. Вінниця, вул. 600-

річчя, 13,  e-mail: office@vmte.vn.ua. Адреса органу уповноваженого встановлювати тарифи: 21050, 

м. Вінниця, вул. Соборна, 59. 

Адміністрація КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» наголошує - протягом дії воєнного 

стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або 

скасовано тарифи підприємства збільшуватися не будуть! 
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